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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال
  والسبعون الحادياالجتماع 

  2013 كانون األول/ديسمبر 6-2مونتريال، 
 

  

 نستاناتركممقترح مشروع: 

 

 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:

 اإلزالة

          (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) اليونيدو       خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  نستاناتركم
  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  اليونيدو  )األولىوروفلوروكربونية (المرحلة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  7.73  2012السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2012 السنة:   ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوى  والتاأليروس  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 
           124الھيدروكلوروفلوروكربون 
            ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
            ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 7.8    7.8      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

 6.8  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 6.8   (تقدير): 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 4.42  المتبقي: 2.38  بالفعل:موافق عليه 

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن   اليونيب
 من قدرات استنفاذ األوزون)

0.37   0.84    0.13 1.34 

 368,725 37,744    231,394   101,588 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ) بيانات المشروعسادسا(

ال  ال يوجد حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 يوجد

ال 
 يوجد

 ال يوجد 4.42 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.8 6.8

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
 من قدرات استنفاذ األوزون)

يوجد ال ال  
 يوجد

ال 
 يوجد

 ال يوجد 4.42 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.8 6.8

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

 أمريكي)

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

309,050 0 0 94,500 0 0 215,250 0 0 0 33,250 652,050 

تكاليف 
  الدعم

23,179 0 0 7,087 0 0 16,144 0 0 0 2,494 48,904 

الذي وافقت التمويل 
عليه اللجنة التنفيذية 

 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

309,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309,050 

تكاليف 
 الدعم

23,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,179 

إجمالي التكاليف المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

 االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 94,500 0 0 0 0 0 0 0 94,500 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 7,087 0 0 0 0 0 0 0 7,087 

 

  ةموليموافقة ش  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الحادي  نستاناتركمبالنيابة عن حكومة   -1
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد لشريحة الثانية من طلبا للحصول على تمويل ا والسبعين

. دوالر أمريكي 7,087دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  94,500بقيمة 1 الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن تنفيذ الشريحة األولى من  امرحلي اتقرير الطلب وشمل
  .2016حتى  2014 من للفترة

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تم تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:    -2
أنشئت و؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةد للحد من استھالك البلالتزامات تعديل وتحسين التشريعات لتسھيل تنفيذ 

صناعة الللتعاون مع التبريد  جمعية وشرع في إنشاء، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإنفاذھاحصص استيراد 
معرفات  3ووزعت  ،توافق مع المعايير الدوليةوطنية لممارسات الخدمات الجيدة التي تال المدوناتوتطوير 

مجموعات من معدات  10شراء مارسات التبريد الجيدة وخدمة التبريد على مب افني 50وتم تدريب  ،لمبرداتل
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاسترداد وأدوات 

أكملت وتصدير المواد المستنفدة لألوزون، عمليات استيراد /  التحكم فينفذت وحدة األوزون الوطنية   -3
 .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأجرت أنشطة التوعية في دعم تنفيذ اإلبالغ عن البيانات

يتم  للشريحة األولى، عليھا وافقالمدوالر أمريكي  309,050 بين ، من2013سبتمبر أيلول/اعتبارا من   -4
. 2014في أوائل عام  دوالر أمريكي 163,829قيمته . وسيتم صرف رصيد دوالر أمريكي 145,221 صرف

تمت أن المشروع  مما يدل علىفي المائة يبدو منخفضا  50ما يقرب من  إنفاقبالمقارنة مع غيرھا من الخطط و
  سنوات. 3 منذ، 2010في عام الموافقة عليه 

 الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد األنشطة ا تشمل  -5
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:

تعزيز مراكز التدريب وتطوير مواد تدريبية جديدة للمدربين وفنيين الخدمة والمستخدمين النھائيين   ) أ(
 دوالر أمريكي)؛ 39,500(

من  100التدريب المجھزة تجھيزا كامال ومواصلة تدريب مدربا باستخدام مراكز  25وتدريب   (ب) 
 دوالر أمريكي)، 25,000الممارسات الجيدة في مجال التبريد ( الفنيين على

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تنفيذل وتقديم المساعدة الفنيةرصد لوأنشطة ل  (ج) 
 دوالر أمريكي). 30,000(

                                                 
المواد لتركمانستان في اجتماعھا الثاني والستين للحد من استھالك  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوافقت اللجنة التنفيذية على  1

 .2020كانون الثاني/يناير 1في المائة من خط األساس بحلول  35بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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 األمانةتعليقات وتوصية 

 التعليقات

 نظام التراخيص التشغيلي

لتراخيص وحصص نظام وطني قابل للتنفيذ  ه تم وضعمن الحكومة بأن استلم تأكيد ،63/17لمقرر وفقا ل  -6
استيراد وأنشئت حصص النظام قادر على ضمان االمتثال.  ھذا وأنالھيدروكلوروفلوروكربونية المواد واردات 

على أساس المستويات  طن من قدرات استنفاد األوزون 6,8 بقيمة 2013لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  .المسموح بھا بموجب بروتوكول مونتريال

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طنا من قدرات استنفاد األوزون،  6,8 تحديد خط أساس االمتثال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند   -7
كما ھو  2010و  2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7على أساس االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

وفي االجتماع الثاني والستين، وافقت حكومة تركمانستان على إنشاء خط األساس المقدر بقيمة . 1مبين في الجدول 
األوزون، كنقطة انطالق لھا للحد من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وھو  طنا من قدرات استنفاد 7,3

  .طن من قدرات استنفاد األوزون من خط األساس المعمول به 0,5أعلى بقيمة 

  )2012 – 2006  للفترة 7 المادة(بيانات  نستاناتركمفي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  - 1جدول ال

 السنة

(الھيدروكلوروفلوروكربون  7بيانات المادة 
22(  

 اطنميغ
طن من قدرات 

 األوزون
2006 101.4 5.6 

2007 48.7 2.7 

2008 156.9 8.6 

2009 125.8 6.9 

2010 122.4 6.7 

2011 106.0 5.83 

2012 140.63 7.73 

 6.8 124.1 خط األساس

    

و السريع في نتيجة للنم 2012و  2011بين عامي  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد كانت الزيادة في استھالك   -8
التي الجديدة تركيب معدات التبريد وتكييف الھواء  تطلبفي البنية التحتية للنقل التي ت وكذلك والعام صناعة البناء السكني

المواد واردات ريح الصادرة لكانت التصا. ومع ذلك، التركيبعند  22-مواد الھيدروكلوروفلوروكربونتحتاج إلى 
 .2012من الكمية المستوردة في عام  كثيراأقل  2013لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة 

لمواد للتركمانستان قبل إنشاء خط األساس  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمت الموافقة على خطة إدارة إزالة    -9
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلالمتثال له. وفقا لذلك، عند الموافقة على خطة إدارة إزالة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

أقصى  أرقامبتفاق باالأ ("األھداف والتمويل")  -2طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة، في جملة أمور أخرى، تحديث الملحق 
). واستنادا إلى البيانات التي أبلغت عنھا حكومة 62/47(المقرر ـوفقا لبمستويات النتائج مسموح به، وإخطار اللجنة استھالك 

الفقرات ذات الصلة من االتفاق، وتمت إضافة فقرة  تم تحديثولإلزالة، وجدولھا الزمني المنقح  7تركمانستان بموجب المادة 
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، كما ھو مبين في المرفق الثاني والستين في االجتماع ي تم التوصل إليهالذ االتفاق المحدث يحل محلى أن جديدة لإلشارة إل
المواد لخطة إدارة إزالة  تغيير في خط األساس على التمويل العامأي تأثير لل ال يوجدواألول لھذه الوثيقة. 

  .الحادي والسبعينلتقرير النھائي لالجتماع الكامل باتم إلحاق االتفاق المنقح سيو. الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ةــخاتم

المواد سيمكن من تخفيض استھالك الذي أشارت األمانة إلى عمل نظام تراخيص وحصص االستيراد في البالد   -10
اع الخدمة قط بما يتوافق مع الجدول الزمني لإلزالة من بروتوكول مونتريال. وتتقدم األنشطة في الھيدروكلوروفلوروكربونية

المدربين والفنيين، وتدريب تدريب التعزيز مراكز أن اليونيدو، كما ذكرت ووثيق مع أصحاب المصلحة. التنسيق بال وتجرى
خطة إدارة االستدامة طويلة األجل لألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من  سيضمندوات ومواد التدريب األوتزويدھم ب

 .الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إزالة 

 التوصية

  بأن:للجنة التنفيذية توصي أمانة الصندوق   -11

المواد من خطة إدارة إزالة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى علما تحاط   ) أ(
 نستان.اتركمفي  الھيدروكلوروفلوروكربونية

بين حكومة المبرم من االتفاق  أ -2و  أ -1 والمرافق، 1تشير إلى أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الفقرة     ) ب(
من أجل  الذي أنشئ للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتركمانستان واللجنة التنفيذية، على أساس خط األساس 

محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في يحل  االتفاق المحدثلإلشارة إلى أن الجديدة  16الفقرة  وإضافة، له االمتثال
 ، على النحو الوارد في المرفق األول لھذه الوثيقة،الثاني والستينجتماع اال

المواد (ج)  تشير إلى أن نقطة االنطالق المنقحة إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك 
 بقيمةستنفاد األوزون، وتحسب باستخدام االستھالك الفعلي طن من قدرات ا 6,8 تكان  الھيدروكلوروفلوروكربونية

، 2010و  2009 يلعام عنه طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ 6,7طن من قدرات استنفاد األوزون و  6,9
  من بروتوكول مونتريال. 7على التوالي، بموجب المادة 

المواد توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   -12
، مع تكاليف الدعم المرتبطة 2016-2013للفترة  الموازيةلتركمانستان، وخطة تنفيذ الشريحة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  دول أدناه:بھا، على مستوى التمويل كما ھو مبين في الج

تمويل المشروع  اسم المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة غزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (أ)
 األولى، الشريحة الثانية)

 اليونيدو 7,087 94,500
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  نستانتركما حكومةبين  تّفاقاالنّص يجب إدماجه في 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  
  

("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في   نستانتركما حكومةيمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين  1-
من  4,42 قدرھاألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2020يناير / كانون الثاني  1قبل حلول  أطنان قدرات استنفاد األوزون
 .مونتلایر

واللجنة التنفيذية في االجتماع  تركمانستانان ھذا االتفاق المعدل يحلّ محلّ االتفاق المعقود بين حكومة    -16
  والستين للجنة التنفيذية.  الثاني

  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  االستھالك نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

6,8األولىجيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 /العامالتفاصيل  الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
م، مونتلایر لمواد المرفق جي

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
استھالك األوزون)

  ال يوجد 4,42 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,8 6,8  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

  ال يوجد 4,42 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,8 6,8  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2-1
(دوالر  (اليونيدو)الرئيسية 
أمريكي)

309.050 0 0 94.500 0 0 215.250 0 0 0 33.250 652.050 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
(دوالر أمريكي)

23.179 0 0 7.087 0 0 16.144 0 0 0 2.494 48.904 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3-1
أمريكي)

309.050 0 0 94.500 0 0 215.250 0 0 0 33.250 652.050 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
أمريكي)

23.179 0 0 7.087 0 0 16.144 0 0 0 2.494 48.904 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
(دوالر أمريكي)

332.229 0 0 101.587 0 0 231.394 0 0 0 35.744 700.954 

 2,38 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من  4-1-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)فق عليھا (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موا  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  4-1-2
 4,42 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
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